
 

Zabrze, 29.10.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/10/2020 
 
 

na dostawę oprogramowania biurowego i oprogramowania typu CAD 
 
 

W związku z realizacją projektu : 

 
„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe 
rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, 
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” 

 
ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę oprogramowania biurowego 

oraz oprogramowania typu CAD . 

 

Niniejsze postepowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz w Wytycznych 
Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

TIG SYSTEM Łukasz Figas 

41-800 Zabrze, ul. Bolesława Śmiałego 19/3 

NIP: 648-245-02-35, REGON: 368553024 

Numer telefonu: 508-817-622 

Adres e-mail: biuro@tigsystem.pl 

 

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia 

kontaktując się z właścicielem firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  

Łukasz Figas – tel. 508-817-622, lukasz@tigsystem.pl 

mailto:biuro@tigsystem.pl
mailto:lukasz@tigsystem.pl


 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1.  Oprogramowania biurowego (2 licencje) 

Kody CPV związane z zamówieniem 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

2. Oprogramowania typu CAD  (2 licencje) 

Kody CPV związane z zamówieniem 

48321000-4  Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 

 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

 
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
 CZĘŚĆ A.  
 

Przedmiotem zamówienia jest Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 
lub równoważny (2 licencje), 
 
Przez równoważność należy rozumieć pakiet oprogramowania biurowego, w którego skład 
wchodzi: 

• Edytor tekstu 

• Arkusz kalkulacyjny 

• Program do tworzenia prezentacji 

• Program do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami) 

  wykonującego wszystkie funkcjonalności ww. pakietu oprogramowania tj.: 
  
Dla edytora tekstu: 

a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty;  

b) wstawianie oraz formatowanie tabel;  
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;  
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);  
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków;  
f) automatyczne tworzenie spisów treści;  
g) formatowanie nagłówków i stopek stron;  
h) sprawdzanie pisowni w języku polskim; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,  
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma);  
k) wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;  



 

l) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu;  

m) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
 
Dla arkusza kalkulacyjnego: 

a) tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), 
słupkowych, kołowych; 

b) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu;  

c) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;  

d) wyszukiwanie i zamianę danych;  
e) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;  
f) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;  
g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  
h) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;  
i) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;  
j) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 
z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

k) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
 

Dla programu do tworzenia prezentacji: 
a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

- prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego;  
- drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek;  
- zapisane jako prezentacja tylko do odczytu; 

b) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji  
c) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;  
d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo;  
e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;  
f) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym;  
g) tworzenie animacji obiektów i całych slajdów;  
h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 

projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,  
i) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. 
 
Dla narzędzia do zarządzania informacją prywatną: 

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych 

i bezpiecznych nadawców;  
c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną;  
d) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy;  
e) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia;  
f) zarządzanie kalendarzem; 



 

g) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;  
h) przeglądanie kalendarza innych użytkowników;  
i) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach;  
j) zarządzanie listą zadań;  
k) zlecanie zadań innym użytkownikom;  
l) zarządzanie listą kontaktów;  
m) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;  
n) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;  
o) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom, pełna zgodność obsługi poczty, kalendarzy, 

kontaktów i zadań ze wdrażanym u Zamawiającego serwerem (MS Exchange w wersji 2013). 
 

Parametry kluczowe oprogramowania: 

• Fabrycznie nowe, 

• Pełna polska wersja językowa, 

• Licencja bezterminowa, 

• Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM.  
 

CZĘŚĆ B. 

Przedmiotem zamówienia jest Oprogramowanie typu CAD (2 licencje). 

Parametry kluczowe oprogramowania: 
a) zapis plików w formacie *.sldasm i *.sldprt, 
b) modelowanie parametryczne bryłowe, powierzchniowe, bryłowo – powierzchniowe, 
c) posiada możliwość edycji części z poziomu złożenia, 
d) posiada możliwość tworzenia części w kontekście złożenia, 
e) automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem właściwości masowych, 
f) automatyczne generowanie wariantów części i złożeń, 
g) posiada możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych plików, między innymi ACIS 

(SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, JPEG, Parasolid, STEP, STL, TIFF, VDA-FS, 
h) posiada moduł biblioteki standardowych części, które są całkowicie zintegrowane ze środowiskiem 

projektowym. Obsługiwane normy międzynarodowe to między innymi ANSI, BSI, CISC, DIN, ISO i JIS. 
Pliki dostarczane w ramach biblioteki to: łożyska, śruby, krzywki, koła zębate, nakrętki, wkładki PEM, 
kołki, pierścienie ustalające, wkręty, koła łańcuchowe, kształtowniki konstrukcyjne, koła pasowe, 
podkładki, 

i) posiada możliwość tworzenia wysokiej jakości fotograficznie realistycznych obrazów modeli, 
j) posiada możliwość operacji na importowanym obiekcie bryłowym, tak aby edytować definicję 

rozpoznanych operacji i aby zmienić ich parametry. Dla operacji opartych na szkicach, po 
rozpoznaniu operacji powinna być możliwość edycji szkiców z drzewa operacji, aby zmienić 
geometrię operacji, 

k) posiada moduł do publikowania modeli i dokumentacji do plików .exe z możliwościami pomiarów 
i nanoszenia adnotacji, 

l) posiada możliwość otwierania i obróbki plików zawierających chmury punktów lub siatki ze 
skanerów 3D i maszyn pomiarowych, 

m) posiada zintegrowane narzędzie do zarządzania plikami projektowymi w ramach grupy 
konstruktorów,  

n) posiada funkcję automatycznego szacowanie kosztów produkcji części. 
 

  



 

Pozostałe kluczowe parametry: 

• Fabrycznie nowy, 

• Licencja bezterminowa, 

• Licencja jednostanowiskowa z możliwością przenoszenia pomiędzy komputerami 

• bezpłatna aktualizacja programu do nowszych wersji przez okres minimum 

12 miesięcy - począwszy od dnia dostawy, 

• czas skutecznej reakcji serwisowej w okresie gwarancji (min. kontakt telefoniczny 

kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy z Zamawiającym) – max. 48 godzin od chwili 

zgłoszenia usterki/wady 

 

W  cenie ofertowej należy uwzględnić instalację programu na sprzęcie komputerowym Zamawiającego. 

 
IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 

załączonych do ofert. 

 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką oraz 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem 

rejestrowym. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane. 

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

5. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

 
  



 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta może być przesłana mailem wyłącznie na adres: oferty@tigsystem.pl lub drogą pocztową 

jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres korespondencyjny Zamawiającego: 

ul. Anyżowa 36; 41-800 Zabrze lub dostarczona osobiście. 

2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06.11.2020 roku o godzinie 16.00. 

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być 

złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 04/10/2020”. 

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie 

ofertowe nr 04/10/2020”, a oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf). 

5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub 

jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY 
 

1. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące oferentów określone 

w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz dotyczące przedmiotu zapytania określone 

w punkcie III zostaną ocenione według następujących kryteriów : 
 

 

KRYTERIUM OCENY PUNKTY 

Cena netto (w PLN) 90% 

Czas reakcji serwisu (w godzinach) 10% 

  

mailto:oferty@tigsystem.pl


 

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów : 

 
Kryterium 1 – cena netto 

 

Cena najtańszej oferty 

Ocena = 90 pkt. x ( -------------------------------- ) 

Cena rozpatrywanej oferty 

 

Kryterium 2 – Czas reakcji serwisu 
 

          Czas najkrótszej reakcji 
serwisu spośród złożonych ofert 

Ocena = 10 pkt. x ( -------------------------------- ) 
            Czas reakcji serwisu  

rozpatrywanej  oferty 

 

 

Gdzie (dla kryterium 2) :  

Czas najkrótszej reakcji serwisu spośród złożonych ofert – oznacza najmniejszą liczbę godzin reakcji serwisu spośród 

złożonych ofert 

Czas reakcji serwisu rozpatrywanej oferty - oznacza liczbę godzin reakcji serwisu z rozpatrywanej oferty 

 

 

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę w danym 

kryterium, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 5 dni roboczych od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Nie przewiduje się udziału Dostawców w otwarciu ofert. 

8. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą 

ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą 

liczbę punktów.  



 

IX. PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU 
 

Zamawiający umieści informację o wyborze Dostawy na stronie ministerialnej Baza Konkurencyjności - 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej 

www.tigsystem.pl . 

 
X. POZOSTAŁE KWESTIE 

 

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, tj. pkt. III Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia 

takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie 

ministerialnej Baza Konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający 

przedłuży jednocześnie termin składania ofert o kolejne 7 dni. 

3. Złożenie oferty przez Wykonawców nie stanowi zawarcia umowy. 

4. Dopuszcza się zmianę warunków umowy zawartej w efekcie niniejszego zapytania w zakresie 

terminu realizacji zamówienia wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, 

trudnych do przewidzenia w momencie składania oferty, takich jak np. problemy z dostawą 

potrzebnych składowych zamówienia koniecznych do jego pełnej realizacji w związku z sytuacją 

epidemiczną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyn 

na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego 

w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu 

poprzednim. 

 
 
 

Załącznik 1 – wzór formularza oferty 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.tigsystem.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 04/10/2020  

złożonego przez Zamawiającego : 

TIG SYSTEM Łukasz Figas 

 
 
 
 

 
……………………………….………………………. 

 
 

……………………………….………………………. 

Nazwa i adres firmy oferenta 
lub pieczęć firmowa 

Formularz oferty 
 

 
……………………………………………. 

Data oferty 

Szczegóły oferty 
 

Lp Przedmiot oferty Charakterystyka  
Kluczowe 

parametry 

Liczba 
kpl. 

Cena 
jednostk. 

netto 

Wartość 
netto 

Czas 
reakcji 
serwisu 

Uwagi 
Dodatkowe 

warunki 
gwarancji 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Oprogramowanie 
biurowe 

 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie 
typu CAD 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

  ----  

 

 
Suma wartości oferty łącznie -  .................................................................. zł. 
 
Termin realizacji zamówienia (w dniach) ……………………………………… 
 
Termin ważności oferty : ……………………………………………. 

 
 
 

………………………………..……………………………………. 

Podpis osoby składającej ofertę 

 
Str. 1/2 

 
  



 

 
 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 
 
 

Oświadczenia oferenta 
 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/10/2020 składam 

następujące oświadczenia : 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego 

określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tj. warunkami 

i wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne do wykonania 

przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w tym 

w zakresie w terminu realizacji zamówienia. 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym tj. nie pozostaję z nim, jego zastępcami 

prawnymi, osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań ani osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i/lub przeprowadzeniem 

procedury wyboru dostawców / wykonawców w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego 

w relacji jaka mogłaby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności 

polegającym na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

…….……………………………………………………... 

(pieczęć i podpis Dostawcy / Wykonawcy) 
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